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Landets eneste reumatologiske specialhospital 
Dansk Gigthospital er Danmarks eneste reumatologiske specialhospital med 
landets største reumatologiske sengeafsnit. Vi er blandt landets førende inden for 
specialiseret udredning, diagnostik og behandling af inflammatoriske såvel som 
non-inflammatoriske gigtsygdomme. 

Gruppen af patienter med komplekse reumatologiske problemstillinger, hvor 
behandling i primærsektoren eller i ambulant regi har været utilstrækkelig eller 
umulig, har behov for en særlig indsats, som de kan få på Dansk Gigthospital.  

Vi modtager patienter akut, subakut og elektivt til indlæggelse, ambulante forløb 
eller second opinion.

Rehabilitering under indlæggelse
Som noget unikt tilbyder Dansk Gigthospital specialiseret reumatologisk rehabili-
tering under indlæggelse. Behandlings- og rehabiliteringsindsatserne tilrettelægges 
individuelt og foregår i et tæt samarbejde mellem patienten og et erfarent team 
af reumatologer, sygeplejersker, fysioterapeuter, ergoterapeuter, socialrådgiver 
og diætist. Vi modtager også plejekrævende patienter, som for eksempel har 
behov for kørestol eller lift, foruden patienter med en sideløbende og eventuelt 
dominerende sygdom, f.eks. en hjertesygdom eller visse mildere, kontrollerede og 
behandlede psykiske lidelser som depression.

Egen forskningsenhed
Dansk Gigthospital driver en internationalt anerkendt forskningsenhed, som 
samarbejdet tæt med Syddansk Universitet. Hospitalets forskere arbejder også 
sammen med andre forskningsmiljøer nationalt såvel som internationalt. 

En del af det frie sygehusvalg
Dansk Gigthospital ejes og drives af Gigtforeningen. Hospitalet varetager funk- 
tionen som reumatologisk afdeling i Region Syddanmark. Det er en del af det  
frie selvstændige sygehusvalg og modtager patienter fra hele landet. Dansk  
Gigthospital er for nylig flyttet til nye, topmoderne omgivelser i Sønderborg  
i forbindelse med Sønderborg Sygehus. 

Er du i tvivl?
Så ring til vores lægefaglige hotline, der blandet andet kan svare på, hvorvidt din 
patient kan henvises til Dansk Gigthospital. Telefonen har åben mandag-torsdag 
kl. 8.00–16.00 og fredag kl. 8.00–13.00 på 24 20 56 24. 

Forventet antal patienter pr. år

14.500  
ambulante patienter


